


ขั้นตอนการรายงานตัวเปนนิสิตใหม  
ประจําปการศึกษา 2559 

 

  ข้ันตอน รายละเอียด เอกสาร/สิ่งที่ตองเตรียม สถานที่ 
1 ตรวจสอบเอกสารและ

หลักฐานการรายงานตัว  
1.  เอกสารเพ่ือตรวจสอบขอมูล

เบ้ืองตนสําหรับผูรายงานตัว  
    (นิสิตใหมจะไดรับเอกสารในวัน

สอบคัดเลือก) 
2.  สําเนาบัตรประชาชน 2 ชุด 
3.  สําเนาทะเบียนบาน 2 ชุด 
4.  สําเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล  
    (ถามี) 2 ชุด 
5.  สําเนาวุฒิการศึกษา 3 ชุด 

สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบยีน 

อาคาร 5 ชั้น 1 

2 ชําระคาเทอม   คาเทอม (ข้ึนอยูกับสาขาวิชา)  
3 พิมพใบรายงานตัว และ

เอกสารสําหรับนําไปใชใน
การถายรูป 
 

ใบเสร็จรับเงิน (นิสิตจะไดรับเม่ือ
เสร็จส้ินข้ันตอนท่ี 2) 

4 เก็บเอกสาร/หลักฐาน
การศึกษา  
  

1.  ใบรายงานตัว (นิสิตจะไดรับเม่ือ
เสร็จส้ินข้ันตอนท่ี 3) 

2.  นิสิตตองย่ืนเอกสารท่ีผานการ
ตรวจสอบจากข้ันตอน ท่ี 1 
ท้ังหมด ใหแกเจาหนาท่ี 

5 ถายรูปนิสิต 1. คาถายรูป 80 บาท 
2. เอกสารสําหรับนําไปใชในการ

ถายรูป (นิสิตจะไดรับในข้ันตอน
ท่ี 3) 

งานเทคโนโลยี 
ทางการศึกษา (หองโสต) 

อาคาร 2 ช้ัน 1 

 
 



๑ 
 

ขอแนะนํา สําหรับผูผานการคัดเลือก (ภาคปกติ)  

(ประเภทพิจารณาจากผลการเรียน หรือความสามารถพิเศษ) 
และมีสิทธิ์เขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

  
ข้ันตอนการรายงานตัวเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

๑. ตรวจสอบรายชื่อผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ ในวันอังคารท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘                
ทางเว็บไซต http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp   

๒. ผู มี สิ ท ธิ์ เ ข า ศึ ก ษ า ต อ  ใ ห เ ข า ไ ป ก ร อ ก ข อ มู ล ผู ร า ย ง า น ตั ว ผ า น เ ว็ บ ไ ซ ต
http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp โดยสามารถเขาไปกรอกขอมูลได ตั้งแตวันท่ี     
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และตองกรอกขอมูลใหเสร็จสมบูรณกอนเดินทางมาชําระเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา 

๓. ผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา (เต็มจํานวน) ในวันอาทิตยท่ี ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. พรอมเตรียมหลักฐานประกอบการรายงานตัวมา
แสดงตอเจาหนาท่ี ดังนี้ 
 - สําเนาบัตรประชาชน ๒ ฉบับ 
 - สําเนาทะเบียนบาน ๒ ฉบับ 
 - สําเนาวุฒิการศึกษา ๓ ฉบับ 
 - สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี) ๒ ฉบับ 
 

*** หากไมมารายงานตัวและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา (เต็มจํานวน)  
ตามวันท่ีกําหนด จะถือวาสละสทิธิ์ในการเขาศึกษาตอ *** 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

         มีตอดานหลัง 

ถายเอกสารเปนขนาด A4 และ

ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง   

ทุกฉบับ 

เอกสารหมายเลข ๑ 

http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp
http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp


๒ 
 

ข้ันตอนการกรอกขอมูลผูรายงานตัวผานเว็บไซต http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp 

หมายเหต ุ: การเขาสูระบบเพ่ือกรอกขอมูลผูรายงานตัวใหใช browser เปน Internet Explorer เทานั้น !!! 
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ขั้นตอนท่ี 1 
คลิก “เขาสูระบบ” 

ขั้นตอนท่ี 2 
ในกรณีที่ไมเคยต้ังรหัสผานใหม 

ในชองรหัสผานใหกรอก 
เลขที่บัตรประชาชน  

จากนั้น คลิก “เขาสูระบบ” 

ขั้นตอนท่ี 3 
คลิก “ผลการสมัคร” 

ขั้นตอนท่ี 4 
คลิก “แกไขขอมลูกอนรายงานตัว” 

ข้ันตอนที่ 5 
กรอกขอมูลใหครบทุกชองจากน้ัน คลิก “บันทึก” 

หากกรอกขอมูลครบถวน หนาจอถัดไปจะปรากฏเหมือนข้ันตอนท่ี 6  
 

** แตถาหากกรอกขอมูลไมครบถวน ** 
หนอจอก็จะอยูท่ีข้ันตอนท่ี 5 เหมอืนเดิม  

และมีขอความข้ึนดานบนวา  
“เกิดขอผิดพลาดในการกรอกขอมูล กรุณาตรวจสอบ” 

วิธีแกไข ใหตรวจสอบขอมูลท่ีกรอกอีกครั้งวากรอกถูกตองและ
ครบถวนหรือไม หากไมครบถวนใหกรอกใหครบ  

หลังจากน้ันใหกดปุม “บันทึก” อีกครั้ง 

ขั้นตอนท่ี 6  
หากขอมูลท่ีบันทึกในข้ันตอนท่ี 5 ครบถวน เมื่อคลิก 

“บันทึก” จะปรากฏหนาจอน้ี จากน้ัน คลิก “ถอยกลับ” 
(แตถากรอกขอมูลไมครบหนาจอจะกลับไปเปนขั้นตอนที่ 5)  

ขั้นตอนท่ี 7 
คลิก “ออกจากระบบ” 

*เสร็จสิ้นขั้นตอนการกรอกขอมูลผูรายงานตัว* 

http://mis.bsru.ac.th/registrar/apphome.asp


สําหรับย่ืนการเงิน  ใบแจงการชําระเงินรายงานตัว 
วันท่ี  _______________________________ 

เลขประจําตัวสอบ  _____________________________ 

สาขาวิชา _______________________________ 

ชื่อ-นามสกุล _______________________________ 

จํานวนเงิน _______________________________ 

เบอรโทร _______________________________ 

เลขประจําตัวสอบ  

 
เอกสารเพ่ือตรวจสอบขอมูลเบื้องตนสาํหรับผูรายงานตัว  

สําหรับผูผานการสอบคัดเลือก ประจําปการศึกษา 2559  
 

        
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         

   * เพ่ือประโยชนของนิสิต กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน * 

 

ใหผูผานการสอบคัดเลือก ประจําปการศึกษา 2559 ตรวจสอบขอมูลบนเว็บไซต ใหถูกตอง ชัดเจน และครบถวน 
หากมีการแกไข จะตองดําเนินการใหเสร็จสิ้น กอนวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2558 

 

ขอมูลที่ตองตรวจสอบ ถูกตอง แกไข 
1. เลขประจําตัวประชาชน  ขอ 1-3 หากตรวจสอบแลวพบวาไมถูกตอง 

ติดตอเจาหนาท่ีใหแกไขในวันท่ีมารายงานตัว 
(ไมสามารถแกไขดวยตัวเองได) 

2. คํานําหนา, ช่ือ, นามสกุล (ภาษาไทย) 
3. ช่ือ, นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 
4. วันเดือนปเกิด   
5. วุฒิเดิม   
6. ชื่อสถานศึกษาเดิม   
7. ปการศึกษาท่ีจบ    
8. เกรดเฉลี่ยสะสม GPA   
9. วันเดือนปท่ีจบ   
10. ท่ีอยูตามสําเนาทะเบียนบาน (ผูสมัครตองกรอกใหตรงกับ
สําเนาทะเบียนบาน) 

  

11. ท่ีอยูปจจุบัน (ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได)   
12. ชื่อ, นามสกุล บิดามารดา   
13. เบอรโทรศัพทมือถือท่ีสามารถติดตอได   

 

** หมายเหตุ : ขอ 4-13 หากตรวจสอบแลวพบวาไมถูกตอง สามารถแกไขขอมูลผานเว็บไซตดวยตัวเองไดเลย 
สําหรับขอท่ีขอมูลถูกตองแลว ใหทําเครื่องหมาย  ในชอง “ถูกตอง” 

และในวันรายงานตัวใหนําเอกสารใบนี้มาย่ืนใหเจาหนาท่ีรับรายงานตัวพรอมกับหลักฐานการรายงานตัวดวย 
 

 
ช่ือ-นามสกุล.......................................................สาขาวิชา.................................................. 

เอกสารหมายเลข ๒ 

เลขประจาํตัวสอบ สามารถดูไดจาก 
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกฯ 

หรือเว็บไซตรับสมัคร  
โดยเลือกเมนู “ผลการสมัคร”  

ดังรูปตัวอยางดานบน 








































